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OMS prevê que variante Delta da Covid-19 será dominante 
na Europa até agosto 
Após 10 semanas em declínio, o número de casos de Covid-19 nos países europeus 
voltou a subir. O levantamento da Organização Mundial da Saúde, OMS, foi divulgado 
esta quinta-feira. 

O diretor-regional da OMS Europa destaca que na última semana, as novas notificações 
aumentaram 10% entre os países do bloco. Hans Kluge menciona alguns dos motivos: 
relaxamento das restrições, mais viagens e mais encontros entre pessoas. 

Mais Mortes  

O representante da OMS falou sobre a preocupação com a variante Delta e ressaltou que, 
apesar dos “enormes esforços dos Estados-Membros, milhões de pessoas continuam sem 
a vacina”. 

Hans Kluge prevê que até agosto, a variante Delta seja dominante na Europa. Segundo ele, 
o continente já enfrenta aumento nas internações e nas mortes devido a esta estirpe do 
vírus.  

O diretor-regional da OMS destaca que 63% da população do continente ainda espera 
tomar a primeira dose da vacina.  

Até agosto, as viagens e os encontros entre as pessoas deverão aumentar por ser verão e 
época de férias escolares nos países europeus.  

Europeu 2020 

Kluge cita as três condições ideais para uma nova onda de mortes e de internamentos: 
“novas variantes, déficit na vacinação e aumento das interações sociais”.  



O representante da OMS confirma que duas doses das vacinas são sim eficazes contra a 
variante Delta. Kluge ressalta que em média, a cobertura de vacinação contra a Covid-19 
na Europa é de apenas 24%, sendo que metade dos idosos e 40% dos profissionais de 
saúde ainda estão desprotegidos. 

Brasil  

Para o diretor-regional da agência da ONU, isto é inaceitável, uma vez que a 
recomendação oficial é ter 80% da população adulta imunizada.  

Kluge também enviou um recado aos torcedores do Campeonato Europeu de Futebol e a 
todas as pessoas que viajam em férias: “usem máscaras e tomem as duas doses da 
vacina”.  

No outro lado do Atlântico, a Organização Pan-Americana da Saúde, Opas, lamentou que 
os casos de Covid-19 continuem aumentando no Brasil, na Colômbia e no Uruguai. 

Na semana passada, as Américas registraram 1,1 milhão de novas infecções pelo vírus e 
300 mil mortes.  
Desde o início da pandemia, quase 1,9 milhão de pessoas morreram na região, vítimas 
da Covid.  

FONTE:https://news.un.org/pt/story/2021/07/1755462 

 

COVID-19: Torne-a a última pandemia 

Este relatório discute como COVID-19 continua sendo um desastre global. Pior, foi um 
desastre evitável. É por isso que as recomendações do Painel Independente para 
Preparação e Resposta à Pandemia são urgentes e vitais. O mundo precisa de um novo 
sistema internacional de preparação e resposta a uma pandemia, e precisa de um 
rápido, para impedir que futuros surtos de doenças infecciosas se transformem em 
pandemias catastróficas. 

Suas principais descobertas mostram que o surto inicial se tornou uma pandemia como 
resultado de lacunas e falhas em todos os momentos críticos de preparação e resposta ao 
COVID-19. 

As recomendações estão em dois conjuntos. Existem recomendações imediatas que visam 
reduzir a transmissão do COVID-19; e há recomendações que, se adotadas como um 
pacote, transformarão o sistema internacional de preparação e resposta a uma 
pandemia e permitirão que ele evite que um futuro surto de doença infecciosa se torne 
uma pandemia. 



FONTE:https://theindependentpanel.org/wp-content/uploads/2021/05/COVID-19-SpanishFinal.pdf  

FONTE:https://theindependentpanel.org/documents-linked-to-co-chairs-presentation-of-findings-and-
recommendations/ 

 

Lições aprendidas com a resposta COVID-19 para gestão de 
risco de desastres 

Este artigo discute as maneiras pelas quais o COVID-19 forneceu a oportunidade de 
tornar o mundo resiliente a riscos múltiplos, avaliando sistematicamente as lições 
aprendidas com a resposta do COVID-19 para a gestão de risco de desastres. Os decisores 
e decisores políticos na gestão de desastres são obrigados a procurar medidas alternativas 
durante a pandemia COVID-19. Eles exigem medidas integradas para reduzir a 
disseminação de COVID-19 e resposta a desastres. As medidas para mitigar os danos de 
desastres em COVID-19 podem se tornar caras e ineficientes em comparação com 
respostas a desastres individuais, resultando em atrasos. Portanto, um equilíbrio é crucial 
para gerenciar com sucesso desastres concomitantes, e novas abordagens holísticas são 
necessárias para produzir respostas eficientes durante o surto de COVID-19. 

Este documento fornece uma visão geral de vários desastres em COVID-19 e discute ações 
estratégicas futuras. O autor conclui que uma política integrada é necessária para 
gerenciar desastres durante a pandemia. As novas abordagens devem ter como objetivo 
proteger os mais vulneráveis e capacitar todas as pessoas para tomar decisões 
informadas, aumentando a resiliência e reduzindo a vulnerabilidade, com ênfase na 
valorização dos sistemas de alerta precoce de múltiplos perigos. Um equilíbrio é crucial 
para gerenciar com sucesso desastres concomitantes, e novas abordagens holísticas são 
necessárias para produzir respostas eficientes durante o surto de COVID-19. 

FONTE:https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs11069-021-04658-0 

 

Quadro de indicadores para a avaliação da eficácia da 
saúde pública de soluções de rastreamento digital de 
proximidade 



Os sistemas de rastreamento digital de proximidade surgiram em 2020 como 
tecnologias de saúde pública destinadas a mitigar a transmissão comunitária do SARS-
CoV-2, o vírus que causa o COVID-19. Seu uso, em combinação com métodos tradicionais 
de rastreamento de contato, ofereceu um novo potencial para as autoridades de saúde 
para limitar ou interromper as cadeias de transmissão do SARS-CoV-2. 

O objetivo geral desta estrutura de indicadores é fornecer um conjunto de indicadores 
para orientar as autoridades nacionais de saúde no monitoramento e avaliação de suas 
soluções de rastreamento digital de proximidade. 

No momento de desenvolvimento deste documento, nenhuma estrutura de indicador de 
saúde pública abrangente para rastreamento de proximidade digital estava disponível na 
literatura científica. Os indicadores nesta estrutura foram desenvolvidos e com curadoria 
de profissionais de saúde pública e digital do Centro Europeu para Prevenção e Controle 
de Doenças (ECDC) e da Organização Mundial da Saúde (OMS) com experiência em saúde 
digital e rastreamento de contatos. Esses especialistas têm estado fortemente envolvidos 
no desenvolvimento de orientações sobre rastreamento de contatos e rastreamento 
digital de proximidade desde o início da pandemia e participam regularmente de reuniões 
regionais e globais sobre rastreamento de contatos. Uma revisão da literatura sobre 
rastreamento digital de proximidade entre abril e dezembro de 2020 foi realizada para 
ajudar a informar o desenvolvimento dos indicadores. 

FONTE:https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/341818/9789240028357-
eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

 

OMS e ECDC lançam quadro de indicadores para avaliar a 
eficácia da saúde pública de soluções de rastreamento 
digital de proximidade 

O Centro Europeu de Prevenção e Controle de Doenças (ECDC), juntamente com a OMS, 
por meio de sua sede e do Escritório Regional para a Europa, desenvolveram o primeiro 
quadro de indicadores para avaliar a eficácia das soluções de rastreamento digital de 
proximidade para a saúde pública. 

Os países empregaram prontamente tecnologias inovadoras em toda a pandemia COVID-
19 para apoiar a implementação de medidas sociais e de saúde pública. O rastreamento 
digital de proximidade - usando smartphones ou dispositivos específicos para capturar 
interações anônimas entre indivíduos e, em seguida, emitir alertas - surgiu durante a 



pandemia como um novo meio de suporte para programas de rastreamento de contatos 
liderados pelo governo. 

O ECDC e a OMS desenvolveram este quadro de indicadores em consulta com 
especialistas de saúde pública em todo o mundo. A estrutura fornecerá aos países uma 
abordagem padronizada para avaliar o uso de soluções de rastreamento digital de 
proximidade. Também avaliará em que medida essas soluções têm ajudado nas 
estratégias nacionais de rastreamento de contatos para COVID-19. 

“Este novo quadro de indicadores foi desenvolvido através de uma forte colaboração 
entre o ECDC e a OMS. Ele oferece aos países uma abordagem padronizada para reunir as 
evidências e avaliar a contribuição que a tecnologia de rastreamento digital de 
proximidade tem feito para os esforços de rastreamento de contato em grande escala 
para COVID-19. Prevemos que se tornará uma ferramenta inestimável ”, disse a Dra. 
Natasha Azzopardi-Muscat, Diretora da Divisão de Políticas e Sistemas Nacionais de Saúde 
da OMS / Europa. 

“A tecnologia de rastreamento de proximidade digital é uma nova ferramenta para um 
novo desafio - COVID-19. É vital que avaliemos sua eficácia na saúde pública para 
entender a melhor forma de usar esta tecnologia agora, bem como para futuras 
pandemias ”, disse Vicky Lefevre, Chefe da Unidade, Funções de Saúde Pública, ECDC. 

“Este quadro de indicadores fornece uma abordagem concreta para os países coletarem e 
avaliarem evidências sobre o uso e o desempenho de soluções nacionais de rastreamento 
digital de proximidade. Este conhecimento será vital para a nossa compreensão do 
impacto na saúde pública que tais abordagens tiveram durante a pandemia COVID-19 e 
seu potencial para serem aplicadas na mitigação de futuras ameaças à saúde pública ”, 
disse Soumya Swaminathan, Cientista Chefe da OMS. 

A estrutura propõe uma lista de indicadores para auxiliar as autoridades de saúde pública 
na medição: 

 até que ponto as soluções de rastreamento de proximidade digital foram usadas; 
 até que ponto eles foram bem-sucedidos na detecção de contatos com risco de 

infecção; 
 a velocidade com que as abordagens de rastreamento de proximidade digital 

podem notificar contatos potenciais, quando comparado ao rastreamento de 
contato convencional; 

 facilitadores e barreiras ao seu uso. 

FONTE:https://www.euro.who.int/en/health-topics/health-emergencies/coronavirus-
covid-19/news/news/2021/6/who-and-ecdc-launch-indicator-framework-to-evaluate-
public-health-effectiveness-of-digital-proximity-tracing-solutions 



 

Desmistificando o rastreamento de contato digital COVID-
19: uma pesquisa sobre estruturas e aplicativos móveis 

Este trabalho oferece a primeira revisão completa de nosso conhecimento das 
arquiteturas de rastreamento de contato digital mais concretas propostas por governos 
até agora em escala global para combater a pandemia de coronavírus . 

No contexto da pandemia do coronavírus, os governos estão correndo para criar ou 
adotar novos mecanismos de vigilância e sistemas de monitoramento para combater o 
surto. O desenvolvimento de aplicativos de rastreamento digital , que, entre outros, 
objetivam automatizar e globalizar o alerta imediato de pessoas em risco de forma a 
preservar a privacidade, é um exemplo destacado desse esforço contínuo. Muito 
rapidamente, uma série de arquiteturas de rastreamento de contato digital surgiram, 
seguidas por implementações de aplicativos relevantes adotadas por governos em todo o 
mundo. Bluetooth, especificamente sua variante de conservação de energia de baixa 
energia (BLE), surgiu como a tecnologia de rede sem fio de curto alcance mais promissora 
para implementar o serviço de rastreamento de contato.  

O presente trabalho pode ser usado como uma referência para qualquer pessoa 
interessada em melhor compreender as diversas facetas desta área em rápida evolução 
e oportuna. Prevê-se também estimular e fomentar esforços de investigação para o 
desenvolvimento de soluções que incidam igualmente nos aspectos tecnológicos e de 
proteção de dados. 

A contribuição do trabalho  é tripla. 

 Em primeiro lugar, ele oferece uma revisão e classificação sucintas, mas completas, 
das estruturas até então completas propostas para realizar tal serviço. 

 Em segundo lugar, ele detalha e categoriza os aplicativos de rastreamento de 
contatos já implantados por países europeus. 

 Por último, ele oferece um modelo genérico de adversário, que não apenas 
combina a literatura relevante, mas também oferece novas perspectivas para a 
análise de tais sistemas, tanto do ponto de vista de segurança quanto de proteção 
de dados. 

FONTE:https://www.hindawi.com/journals/wcmc/2020/8851429/ 

 



 

Ética e governança para vigilância digital de doenças 

A epidemiologia digital está em uso há mais de um quarto de século, mas vários países 
levaram a epidemiologia digital ao próximo nível na resposta à doença coronavírus em 
2019 (COVID-19). Concentrando-se nas funções básicas de saúde pública de detecção de 
casos, rastreamento de contato e isolamento e quarentena, os autores exploram as 
questões éticas levantadas por tecnologias digitais e novas fontes de dados na vigilância 
da saúde pública durante epidemias. 

Este artigo conclui que: 

 Quando qualquer uma dessas tecnologias é implementada, deve ser por meio de 
um processo cuidadoso e transparente. Os autores, de fato, endossam chamadas 
anteriores para um processo de supervisão por um órgão que inclui membros do 
público e se concentra em usos específicos dos dados. 

 A mídia de notícias e as organizações de vigilância continuarão sendo mecanismos 
importantes para a prestação de contas, mas uma supervisão eficaz requer acesso 
a informações completas sobre o que será feito, como e por quê. 

 Estruturas de supervisão robustas não são fáceis de resistir no meio de uma 
emergência. Será necessário trabalhar depois que a ameaça COVID-19 desaparecer 
para garantir uma melhor preparação na próxima vez. 

 Muito se tem falado em aproveitar o poder e a engenhosidade do setor de 
tecnologia para combater surtos de doenças, mas “aproveitar” implica em 
restrições cuidadosamente colocadas e orientação firme de um motorista. 

FONTE:https://science.sciencemag.org/content/368/6494/951/tab-pdf 

 

Avaliação de risco de desastre em cinco cidades 
colombianas 

Este relatório resume as conclusões sobre o nível atual de gestão de risco de desastres 
(DRM) e o financiamento dedicado a DRM por esses municípios, e identifica lacunas na 
conscientização e uso de ferramentas de DRM, como construção de resiliência e 
ferramentas de transferência de risco. A Colômbia é amplamente reconhecida como um 
dos países mais propensos a desastres do mundo. De acordo com o Banco Mundial, pelo 
menos 85% de sua população e seus ativos estão expostos a dois ou mais riscos 



naturais. Além disso, não apenas as mudanças climáticas já estão exacerbando enchentes 
e deslizamentos de terra em grandes partes do país, mas a precipitação média na 
Colômbia deve aumentar ao longo do século, aumentando ainda mais o risco de 
inundações.   

Para aumentar ainda mais os esforços de DRM em nível subnacional, este relatório propõe 
um conjunto de medidas de mitigação de risco, incluindo, mas não se limitando ao 
seguinte:  

 Medidas de governança. Reforçar os esquemas de governança de DRM, com 
funções e responsabilidades governamentais atribuídas no envolvimento das 
comunidades, academia e setor privado.  

 Medidas de infraestrutura. Manter inventários atualizados de bens públicos e 
estudos para entender sua exposição, promovendo a conscientização e medidas 
de mitigação de riscos e adotando uma abordagem holística para a realocação e 
reassentamento de comunidades informais em zonas de alto risco.  

 Medidas financeiras. Estabelecer fundos de DRM locais adequados, projetar e 
implementar sistemas fiscais que incentivem a aplicação de medidas de mitigação 
de risco e integrar medidas de mitigação em empréstimos de desenvolvimento, 
para citar alguns. 

FONTE:https://www.insuresilience-solutions-fund.org/content/5-publications/8-disaster-risk-assessment-
of-five-colombian-cities/colombia-disaster-risk-assessment-global-communities-_f.pdf 

 

Avaliando a otimização de um bloqueio COVID nos Estados 
Unidos 

Usando uma análise de custo-benefício, este artigo avalia se é ideal para os Estados 
Unidos seguir o exemplo de muitos países europeus e introduzir um bloqueio 
nacional. Embora as vacinas COVID estejam disponíveis desde dezembro de 2020, a taxa 
em que são administradas permanece lenta e, nesse ínterim, a pandemia continua a ceifar 
quase tantas vidas todos os dias quanto a tragédia de 11 de setembro. O autor estima 
que, com a taxa prometida de vacinações, se nenhuma intervenção não farmacêutica 
adicional for implementada, 203 mil vidas adicionais serão perdidas e o custo futuro da 
pandemia chegará a US $ 1,3 trilhão, ou 6% do PIB.  

Um bloqueio é mostrado para ser ideal sob uma ampla gama de suposições e valores de 
parâmetros. Quando o autor usa uma abordagem mais conservadora para avaliar vidas, 
usando anos de vida ajustados de qualidade com desconto que atribuem valores 
significativamente mais baixos às vidas de indivíduos mais velhos, o autor descobre que 
um bloqueio ainda é benéfico, mas que sua duração ideal diminui para duas 



semanas. Quando o autor considera suposições mais conservadoras para a eficácia do 
bloqueio, seu custo incremental para a economia e IFR, o autor ainda acha que um 
bloqueio seria ótimo, embora com uma duração menor em algumas especificações. 

FONTE:https://link.springer.com/article/10.1007/s41885-021-00083-6 

 

 

Manual de biossegurança de laboratório, 4ª edição 

O Manual de Biossegurança Laboratorial da OMS (LBM) tem sido amplamente utilizado 
em todos os níveis de laboratórios clínicos e de saúde pública e outros setores biomédicos 
em todo o mundo, servindo como um padrão global de fato que apresenta as melhores 
práticas e define tendências em biossegurança. 

A LBM encorajou os países a aceitar e implementar conceitos básicos em segurança 
biológica e a desenvolver códigos de prática nacionais para o manuseio seguro de agentes 
biológicos em laboratórios dentro de suas fronteiras geográficas. 

Esta quarta edição do manual baseia-se na estrutura de avaliação de risco introduzida na 
terceira edição. Uma avaliação completa, baseada em evidências e transparente dos riscos 
permite que as medidas de segurança sejam equilibradas com o risco real de trabalhar 
com agentes biológicos, caso a caso. 

Esta nova abordagem baseada em evidências e riscos permitirá o uso otimizado de 
recursos e políticas e práticas de biossegurança e biossegurança de laboratório 
sustentáveis que são relevantes para suas circunstâncias e prioridades individuais, 
permitindo o acesso equitativo a testes laboratoriais clínicos e de saúde pública e 
oportunidades de pesquisa biomédica sem comprometer a segurança . 

Composição do manual: como usar LBM4 

O pacote LBM4 consiste no seguinte: 

 Documento principal LBM4 
 Monografias de assuntos específicos 



o Avaliação de risco 
o https://www.who.int/publications/i/item/9789240011458  
o Projeto e manutenção de laboratório 
o https://www.who.int/publications/i/item/9789240011397  
o Gabinetes de segurança biológica e outros dispositivos de contenção 

primária 
o https://www.who.int/publications/i/item/9789240011335  
o Equipamento de proteção pessoal 
o https://www.who.int/publications/i/item/9789240011410  
o Descontaminação e gestão de resíduos 
o https://www.who.int/publications/i/item/9789240011359  
o Gestão do programa de biossegurança 
o https://www.who.int/publications/i/item/9789240011434  
o Preparação e resiliência para surtos 
o https://www.who.int/publications/i/item/9789240011373  

Os leitores podem desejar começar lendo o documento principal do LBM4, que fornece 
comentários gerais e conceitos abrangentes que são essenciais para compreender a 
abordagem baseada em evidências e riscos. A monografia de avaliação de risco pode ser 
de especial ajuda, especialmente para aqueles que não estão familiarizados com ela, visto 
que uma avaliação de risco adequada deve sempre ser realizada antes de empreender 
qualquer atividade e informar medidas de controle de risco. 

Outras monografias foram desenvolvidas a fim de acomodar diversos interesses e 
solicitações de aprendizado de detalhes mais específicos, complementando o documento 
central. Os leitores são incentivados a aprender o assunto explicado em cada monografia 
de acordo. 

FONTE:https://www.who.int/publications/i/item/9789240011311 

 

Risco de adquirir doença COVID-19 entre pessoal de 
serviço médico de emergência exposto a procedimentos 
de geração de aerossol 

Circunstâncias dinâmicas, sensibilidade ao tempo, informações limitadas sobre cenas 
amplamente variáveis encontradas e características heterogêneas do paciente tornam as 
respostas do serviço médico de emergência (EMS) inerentemente desafiadoras. A 
pandemia da doença coronavírus global (COVID-19), causada pela síndrome respiratória 



aguda grave coronavírus 2 (SARS-CoV-2), agora forçou os provedores de SME a também 
considerar a melhor forma de gerenciar sua própria exposição potencial, particularmente 
quando o status de infecção de um paciente é desconhecido ( 1 , 2 ). 

Durante surtos de síndrome respiratória aguda grave em 2003 e síndrome respiratória do 
Oriente Médio em 2012, muitos profissionais de saúde foram infectados enquanto 
cuidavam de pacientes ( 3 - 5 ). Há uma compreensão em evolução do risco de os 
pacientes transmitirem COVID-19 para profissionais de saúde, mas menos se sabe sobre 
como transmiti-la para socorristas médicos de emergência ou sobre a etiologia 
específica da infecção ( 6 - 10 ). 

A exposição respiratória é o principal modo de transmissão de COVID-19 ( 11 , 12 ). As 
diretrizes clínicas evoluíram para mitigar o risco de transmissão, especialmente por meio 
de procedimentos de aerossolização usados para ressuscitação cardiopulmonar (RCP) ou 
controle das vias aéreas. Uma melhor compreensão dos riscos relacionados ao 
atendimento ao paciente em si poderia informar ainda mais as abordagens de prática 
clínica, opções terapêuticas e estratégias de equipamentos de proteção individual (EPI) 
em um esforço para equilibrar riscos e benefícios para provedores e pacientes, enquanto 
se esforça para manter as melhores práticas de atendimento ao paciente 
( 4 , 12 , 13) Portanto, investigamos o risco de transmissão de COVID-19 do paciente para 
o provedor e como o uso de procedimentos geradores de aerossol (AGP) durante o 
encontro pode afetar os níveis de risco. 

FONTE:https://wwwnc.cdc.gov/eid/article/27/9/21-0363_article  

 

ONU marca Dia Internacional do Asteroide alertando para 
riscos de impactos 
As Nações Unidas marcam esta quarta-feira, 30 de junho, o Dia Internacional 
do Asteroide.   

O objetivo é aumentar a consciência pública sobre o perigo destes impactos e informar 
sobre as ações necessárias em caso de uma ameaça de objeto próximo à Terra.  

Decisão  

A data foi aprovada, em dezembro de 2016, pela Assembleia Geral das Nações Unidas, 
para marcar o aniversário do impacto de Tunguska na Sibéria, Rússia, em 30 de junho 
1908, o maior já registrado na história recente do planeta.  

A queda provocou uma grande explosão, arrasando uma área de milhares de quilômetros 
quadrados. No evento, 80 milhões de árvores foram derrubadas e ocorreu um terremoto 
de 5 graus na escala Richter.  



A Assembleia Geral aprovou a data com base em uma proposta da Associação de 
Exploradores do Espaço, endossada pelo Comitê para os Usos Pacíficos do Espaço 
Exterior, Copuos.   

Casos  

Objetos próximos à Terra, NEO na sigla em inglês, representam ameaças potencialmente 
catastróficas ao planeta. Eles podem ser asteroides ou cometas que passam perto da 
órbita da Terra. De acordo com a Nasa, há mais de 16 mil identificados.   

Em 15 de fevereiro de 2013, uma grande bola de fogo, tecnicamente chamada de 
"superbolídeo", que viajava a 18,6 quilômetros por segundo, entrou na atmosfera e se 
desintegrou nos céus de Chelyabinsk, na Rússia. De acordo com a Nasa, o diâmetro efetivo 
aproximado do asteroide foi estimado em 18 metros e sua massa em 11 mil toneladas.   

Perigos  

O Escritório das Nações Unidas para Assuntos Espaciais, Unoosa, reconhece o risco de 
impacto como uma questão global que exige uma resposta internacional.  

Para o Escritório, abordar esse perigo, incluindo a identificação dos objetos e o 
planejamento de uma campanha de mitigação, requer uma ação cooperativa no interesse 
da segurança pública por parte da comunidade global.  

Com base nas recomendações para uma resposta internacional, a Rede Internacional de 
Alerta de Asteroide e o Grupo Consultivo de Planejamento de Missão 
Espacial, Smpag, foram criados em 2014.  

Consenso  

O Smpag é um fórum de agência interespacial que identifica as tecnologias necessárias 
para a deflexão de objetos próximos à Terra e visa construir um consenso sobre as 
recomendações para medidas de defesa planetária.  

A Rede Internacional de Alerta de Asteroides, Iawn na sigla em inglês, usa planos e 
protocolos de comunicação bem definidos para auxiliar os governos na análise das 
possíveis consequências de um impacto e apoiar o planejamento de respostas. 

FONTE:https://news.un.org/pt/story/2021/06/1755202  

 

Países intensificam estratégias de segurança cibernética 
após aumento de ataques 
O número de países que adotaram uma estratégia nacional de segurança cibernética 
subiu para 64% dentre as nações pesquisadas.  



Até o final de 2020, o ano marcado pela pandemia, 70% dos países ouvidos para 
um relatório da União Internacional de Telecomunicações, UIT, haviam realizado 
campanhas sobre segurança na internet. 

Proteção 

Em 2018, estes índices eram de 58% e 66%, respectivamente.  A agência da ONU estima, 
que o mundo pode perder US$ 6 trilhões, este ano, na área de proteção de dados pessoais 
e financeiros por causa do crime online. 

As estimativas são da agência da ONU, que divulga nesta terça-feira, o Índice Global de 
Segurança Cibernética 2020. 

Com a subida de ataques e ameaças, os países decidiram aumentar a proteção mesmo em 
face aos desafios impostos pela crise de Covid-19. 

O tema está sendo debatido, nesta terça-feira, no Conselho de Segurança sob o prisma da 
paz e segurança internacionais. 

O relatório da UIT mostra que a pandemia evidenciou uma mudança rápida em atividades 
diárias e serviços socioeconômicos. 

O Índice 2020 sugere que metade dos países pesquisados formaram uma Equipe Nacional 
de Resposta para Incidentes, o que representa um aumento de 11% se comparado a 2018. 

Compreensão 

A agência da ONU afirma que os países estão trabalhando para melhorar a segurança na 
internet com tecnologias da informação, após a situação ter se agravado em 2020, quando 
muitas pessoas passaram ao teletrabalho. 

Durante seu discurso no Conselho de Segurança, a alta representante para Assuntos de 
Desarmamento da ONU, Izumi Nakamitsu, afirmou que o mundo precisa estar vigilante na 
compreensão do uso malicioso das tecnologias digitais que pode pôr em risco a segurança 
das gerações futuras. 

O secretário-geral da UIT, Houlin Zhao, disse que em tempos difíceis como os atuais e com 
o aumento do número de pessoas dependendo das tecnologias de informação para 
conduzir a economia e a produção, é mais importante do que antes assegurar o espaço 
cibernético e criar a confiança dos internautas. 

1 bilhão 

O relatório indica que cerca de 1 bilhão de pessoas se tornaram usuários da internet 
pela primeira vez entre 2015 e 2019. Cidadãos de todo o mundo contam com seus 
governos para melhorar as normas de segurança e proteger dados pessoais e 
financeiros. 



Mesmo com as providências tomadas no ano passado, muitos países têm deficiências em 
áreas de treinamento, que deve ser adaptada às necessidades de pequenas, micro e 
médias empresas.  

Uma outra preocupação da agência é com serviços-chave como finanças, saúde e energia, 
que precisam corrigir possíveis falhas em seu sistema cibernético. 

A UIT alerta também para a proteção de infraestrutura crítica, cada vez mais alvo de 
ameaças e ataques, como por exemplo o que ocorreu numa usina de combustível nos 
Estados Unidos. 

Comércio digital 

Por último, a agência da ONU lista a necessidade de reforço contínuo online de proteção 
individual à medida que os criminosos avançam na quebra de segurança. 

Ao todo, participaram 193 países-membros e o Estado da Palestina. Com o aumento da 
comunicação e do comércio digital, os riscos da segurança online ultrapassam as 
fronteiras.  

Para a UIT, nenhuma entidade é capaz de garantir sozinha a segurança do chamado 
ecossistema cibernético global. 

Por isso, nações com maior capacidade devem apoiar outros como os Países Menos 
Desenvolvidos e os `Pequenos Estados-Ilha em Desenvolvimento, além dos Países em 
Desenvolvimento Sem Saída para o Mar.  

No relatório, a agência avaliou a situação em cada país com base em cinco pilares da 
Agenda Global de Segurança Cibernética da UIT: medidas legais, medidas técnicas, 
organizacionais, capacidade de desenvolvimento e cooperação. Cada nação respondeu a 
um questionário com 150 perguntas. 

FONTE:https://news.un.org/pt/story/2021/06/1755152 

 
Índice Global de Cibersegurança 2020 
O Índice de Segurança Cibernética global vai ajudar a promover mais medidas no sentido 
de ecossistemas digitais seguros necessários para a recuperação e 
crescimento. Esperamos que também ajude a abordar a crescente  lacuna 
de cibercapacidade  entre os países desenvolvidos e em desenvolvimento, promovendo o 
conhecimento, aprimorando as habilidades e criando competências. 

https://www.itu.int/en/myitu/Publications/2021/06/28/13/22/Global-Cybersecurity-
Index-2020  



 

Guia para o desenvolvimento de uma estratégia nacional 
de segurança cibernética 

Nas últimas duas décadas, uma revolução digital global transformou sociedades e 
culturas, beneficiando bilhões de pessoas. No entanto, embora a Internet tenha se 
tornado fundamental para a obtenção de oportunidades econômicas e sociais, as ameaças 
cibernéticas também estão evoluindo rapidamente e comprometendo a confiança nas TIC 
- e apenas 76 países têm um plano claro em vigor para lidar com isso. Guia para o 
desenvolvimento de uma estratégia nacional de segurança cibernética - Engajamento 
estratégico em segurança cibernética baseia-se na experiência e no conhecimento de 12 
contribuintes dos setores público e privado para definir como identificar uma abordagem 
comum para a gestão de risco, estabelecer capacidades de resposta e planos de 
contingência, promover informações compartilhar, conduzir exercícios de segurança 
cibernética e incentivar o desenvolvimento de habilidades. 

FONTE:https://www.itu.int/en/myitu/Publications/2020/02/28/15/28/Guide-to-developing-a-national-
cybersecurity-strategy---Strategic-engagement-in-cybersecurity 

 

Uma análise de impacto para o Guia Nacional para 
Incêndios de Interface Wildland-Urban 

Este relatório estima os impactos do Guia Nacional para Incêndios de Interface Urbana-
Selvagem (WUI) do Conselho Nacional de Pesquisa ("o Guia WUI Nacional" ou "o Guia") 
por meio da proporção das perdas futuras evitadas para os custos de capital e 
manutenção (chamados relação custo-benefício, BCR). O Guia Nacional WUI fornece 
orientação sobre como construir e manter edifícios resistentes ao fogo perto de áreas 
selvagens. Requer que as estruturas sejam construídas com materiais incombustíveis ou 
que a vegetação circundante seja controlada, ou ambos. A satisfação das 
recomendações do Guia Nacional WUI parece oferecer benefícios que excedem em 
muito seus custos.  

Os benefícios vêm de evitar perdas futuras de propriedades e segurança de vidas. As dez 
principais conclusões da revisão do Guia são: 

 Novas casas construídas para atender às recomendações do Guia Nacional WUI 
economizam mais de 30: 1. 

 O retrofit economiza até 14: 1. 



 As comunidades economizam até 14: 1, quando os custos para os proprietários, 
municípios e serviços públicos são contabilizados.  

 Usar o Guia nacionalmente economiza até 4: 1, evitando US $ 500 bilhões em 
perdas futuras a um custo de US $ 125 bilhões. 

 As soluções baseadas na natureza economizam ainda mais. 
 As partes interessadas trabalhando juntas para seguir o Guia WUI Nacional podem 

reduzir barreiras e custos, aumentando o benefício da nação. 
 As mudanças climáticas tornam a adaptação mais urgente. 
 Municípios e serviços públicos compartilham o fardo dos custos. 
 As estimativas de benefício neste estudo do Guia Nacional WUI são 

conservadoramente baixas. 
 Há mais coisas a fazer. 

FONTE:https://www.iclr.org/wp-content/uploads/2021/05/ICLR-SPA-Risk-Impact-Analysis-for-the-
National-WUI-Fire-Guide-2021.pdf  

 

Usando diversidade e inclusão para fortalecer a capacidade 
de gestão de emergências 

Esta pesquisa colaborou com os profissionais da diversidade e inclusão no setor para 
desenvolver uma Estrutura de Diversidade e Inclusão baseada em evidências para a 
Política e Prática de Gestão de Emergências. Diversidade é a mistura de diferentes 
pessoas em uma organização ou comunidade, cada uma com suas próprias identidades, 
objetivos e habilidades, enquanto a inclusão só pode ocorrer quando essas diferenças são 
valorizadas e as pessoas são capazes de contribuir plenamente. O setor de gestão de 
emergências começou a abordar a baixa representação da verdadeira diversidade e 
inclusão em sua força de trabalho, como uma forma tangível de fortalecer a resiliência, o 
bem-estar e a segurança da comunidade. 

Diversidade e inclusão eficazes são um imperativo para todas as agências de serviços de 
emergência, se quiserem mitigar e gerenciar o risco humano, social e de inovação 
associado ao cenário de risco em mudança ocupado por organizações e comunidades. A 
implementação da diversidade e inclusão está presente nas agências de serviço de 
emergência, mas muitas vezes não existe e não está bem integrada aos sistemas 
organizacionais, concentrando-se em 'obter cotas de diversidade (com base no gênero)' 
em vez de criar uma cultura inclusiva. Os benefícios da diversidade e inclusão muitas 
vezes não são bem compreendidos em nível organizacional ou são vistos como um 
custo, mostrando que as habilidades de diversidade e inclusão não estão sendo 
reconhecidas da mesma forma que habilidades mais técnicas. Também há uma falta de 
consciência do que constitui o uso apropriado da linguagem e comportamentos em 



relação a diversas comunidades e indivíduos. Junto com guias úteis, esta estrutura pode 
apoiar as organizações à medida que desenvolvem estruturas e políticas mais 
diversificadas e inclusivas. 

FONTE:https://www.bnhcrc.com.au/hazardnotes/99 

 

Desastres naturais e a reformulação das cadeias de valor 
globais 

Para compreender as consequências de longo prazo dos desastres naturais para as cadeias 
de valor globais, este artigo examina o comércio nos setores automotivo e eletrônico 
após o terremoto de 2011 no Japão. COVID-19 expôs os riscos associados à natureza 
interconectada do comércio global. A dependência de produtores de insumos 
estrangeiros pode levar a uma interrupção da produção quando os países de origem 
experimentam um choque negativo. Para entender como as empresas se comportam 
quando enfrentam novos riscos, este estudo examina o terremoto de 2011 no Japão 

Ao contrário das expectativas generalizadas, a análise mostra que o choque não levou a 
reshoring, nearshoring ou diversificação; e o comércio de produtos intermediários foi 
menos perturbado do que o comércio de bens finais. As importações mudaram para 
novos fornecedores, especialmente onde a dependência do Japão era maior. Mas a 
produção foi realocada para países em desenvolvimento, e não para outros exportadores 
importantes. Apesar das diferenças importantes, o padrão de troca observado pode ser 
relevante para desastres como a pandemia de COVID-19. 

FONTE:https://documents1.worldbank.org/curated/en/293731624900715587/pdf/Natural-Disasters-and-
the-Reshaping-of-Global-Value-Chains.pdf 

 

O impacto das mudanças climáticas na saúde mental e 
bem-estar emocional: evidências atuais e implicações para 
políticas e práticas 

Esta publicação avalia as evidências atuais do impacto das mudanças climáticas na saúde 
mental e no bem-estar emocional. A mudança climática está afetando negativamente a 
saúde mental e o bem-estar emocional das pessoas em todo o mundo. A literatura 



mostra que há uma relação clara entre o aumento da temperatura e o número de 
suicídios e há evidências claras de sofrimento severo após eventos climáticos extremos. A 
mudança climática exacerba o sofrimento mental, especialmente entre os jovens, mesmo 
para os indivíduos que não são diretamente afetados (por exemplo, 'eco-
ansiedade'). Esses impactos vão piorar sem intervenções significativas, impulsionando e 
exacerbando as desigualdades sociais e de saúde que agravam a saúde mental.  

Recomendações principais:  

 Estabeleça uma rede internacional incluindo as principais partes interessadas (por 
exemplo, governo, sistemas de saúde, grupos comunitários, acadêmicos, equipes 
de resposta a emergências) para catalisar o compartilhamento de conhecimento, 
direcionar a pesquisa de forma eficiente e identificar e ampliar intervenções bem-
sucedidas.  

 Realize pesquisas robustas, interdisciplinares e colaborativas para compreender 
totalmente o verdadeiro impacto das mudanças climáticas na saúde mental e no 
bem-estar emocional.  

 Garantir que o custo da mudança climática na saúde mental e os múltiplos 
benefícios da ação climática sejam totalmente considerados no processo de 
tomada de decisão.  

 Priorizar ações bem-sucedidas de mitigação e adaptação ao clima que tenham co-
beneficios para a saúde mental e redução das desigualdades sociais. Essas ações 
podem incluir: melhorar a qualidade do ar, proporcionar acesso equitativo à 
natureza e melhorar a eficiência energética das habitações.  

 Implementar estratégias adequadas para gerenciar e reduzir a gravidade de 
quaisquer impactos negativos na saúde mental quando eles ocorrerem. 

FONTE:https://spiral.imperial.ac.uk/bitstream/10044/1/88568/7/The%20impact%20of%20climate%20ch
ange%20on%20mental%20health%20and%20emotional%20wellbeing%20-
%20current%20evidence%20and%20implications%20for%20policy%20and%20practice%20%281%29.pdf 

 

Violência interpessoal e resultados de saúde mental após 
desastres 

Os desastres representam um risco documentado para a saúde mental, com uma gama 
de fatores pré e pós-desastres (pré-existentes e precipitados pelo desastre) ligados a 
resultados adversos. Entre eles, uma crescente atenção empírica está sendo dada à 
relação entre desastres e violência. 

Mira 



Este estudo examinou experiências auto-relatadas de assalto ou vitimização por violência 
entre comunidades afetadas por desastres de alta, média e baixa gravidade após os 
incêndios florestais de 2009 em Victoria, Austrália. A associação entre violência, 
resultados de saúde mental e uso indevido de álcool também foi investigada. 

Método 

Os participantes foram 1.016 adultos de comunidades afetadas de alta, média e baixa, 3-4 
anos após um desastre de incêndio florestal australiano. As taxas de violência relatada 
foram comparadas por áreas afetadas por incêndios florestais. Modelos de regressão 
logística foram aplicados separadamente para homens e mulheres para avaliar a 
experiência de violência na previsão de transtorno de estresse pós-traumático geral e 
relacionado ao fogo, depressão e uso indevido de álcool. 

Resultados 

Relatos de experiências de violência foram significativamente maiores entre as regiões 
afetadas por incêndios florestais em comparação com regiões afetadas por incêndios 
florestais baixos. As análises indicaram que a relação significativa entre a afetação do 
desastre e a violência foi observada apenas para mulheres, com taxas de 1,0, 0 e 7,4% em 
áreas afetadas por incêndios florestais baixos, médios e altos, respectivamente. Entre as 
mulheres que vivem em áreas afetadas por incêndios florestais, a mudança negativa na 
renda foi associada a uma maior probabilidade de sofrer violência (odds ratio, 4,68). Para 
as mulheres, a violência pós-desastre foi associada a transtorno de estresse pós-
traumático mais grave e sintomas de depressão. 

Conclusões 

Mulheres que moram em comunidades afetadas por incêndios florestais experimentaram 
os níveis mais altos de violência. Essas experiências de violência pós-desastre estão 
associadas a mudanças de renda pós-desastre, transtorno de estresse pós-traumático e 
sintomas de depressão entre as mulheres. Essas descobertas têm implicações críticas 
para a avaliação e intervenções para mulheres que sofrem ou estão em risco de 
violência pós-desastre. 

FONTE:https://www.cambridge.org/core/journals/bjpsych-open/article/interpersonal-violence-and-
mental-health-outcomes-following-disaster/FE519D59C68BCE944AE4A88884A157C5 

 

Mulheres e meninas em deslocamento interno 



Este relatório apresenta as primeiras estimativas globais, regionais e nacionais do 
número de mulheres e meninas que vivem em situação de deslocamento interno como 
resultado de conflito e violência. Situações de deslocamento interno associadas a 
desastres também são discutidas. Mais da metade dos 41 milhões de pessoas em todo o 
mundo vivendo em deslocamento interno no final de 2018 eram mulheres e meninas. Eles 
experimentam o deslocamento de forma diferente dos homens e meninos e enfrentam 
desafios específicos que devem ser melhor compreendidos para fornecer-lhes o apoio de 
que precisam. 

As descobertas apresentadas neste relatório são a base para as seguintes recomendações 
para governos e organizações humanitárias e de desenvolvimento para desenvolver 
melhores políticas e programas para mulheres e meninas deslocadas, incluindo: 

 Expandir a coleta de dados sobre deslocados internos desagregados por sexo e 
idade e investir em análises com foco em gênero; 

 Realizar avaliações de risco de deslocamento, incluindo uma perspectiva de 
gênero; 

 Incentive os coletores, analistas e usuários de dados a colaborar mais 
estreitamente para garantir que sejam mais interoperáveis; 

 Incentive o uso sistemático de análises de gênero com base em dados 
desagregados por sexo nos planos de resposta humanitária. 

FONTE:https://www.internal-displacement.org/sites/default/files/publications/documents/202003-
twice-invisible-internally-displaced-women.pdf 

 

Expansão da resiliência ao calor na Índia: destaques dos 
planos de ação contra o calor 

Este resumo da edição anual destaca o progresso nos níveis municipal, estadual e nacional 
em 2021 para melhorar a resiliência da Índia aos riscos à saúde do calor extremo. O 
Departamento Meteorológico da Índia (IMD), em sua previsão sazonal anual para o verão, 
espera que a estação de calor de 2021 seja mais quente do que o normal na maioria das 
regiões da Índia. Para combater o calor mortal, cidades e regiões da Índia estão tomando 
medidas firmes para construir resiliência e preparar e proteger melhor as 
comunidades. Com as ameaças contínuas à saúde do COVID-19, mais de 22,6 milhões de 
casos confirmados e 246.116 mortes até 10 de maio de 2021 na Índia, proteger a saúde 
pública é ainda mais urgente, especialmente à medida que surgem mais variantes 
infecciosas do vírus. 



O resumo da questão descreve os cinco elementos-chave de um plano de ação de 
aquecimento eficaz, incluindo: 

1. Alcance da comunidade para conscientizar o público; 
2. sistemas de alerta precoce e coordenação interdepartamental;  
3. capacitação entre profissionais de saúde;  
4. abordar grupos vulneráveis; e 
5. implementação de medidas adaptativas.  

FONTE:https://www.nrdc.org/sites/default/files/expanding-heat-resilience-india-fs-20210514_0.pdf  

 

Boas práticas de comunicação no envolvimento da 
comunidade 

Esta publicação discute como o envolvimento da comunidade é uma abordagem para a 
resposta humanitária do Movimento Internacional da Cruz Vermelha e do Crescente 
Vermelho na República Democrática do Congo. Ela coloca as pessoas afetadas por 
desastres, violência e conflitos armados no centro da tomada de decisões, do 
desenvolvimento de estratégias e da orientação das atividades para proteger e ajudar 
suas comunidades. 

Afirma que o envolvimento da comunidade envolve: 

1. Participação e feedback dos membros da comunidade; 
2. Disponibilização de informação como ferramenta de ajuda humanitária 

(#InfoAsAid); 
3. Comunicação de mudança de comportamento social; 
4. Fortalecimento da prestação de contas às comunidades afetadas. 

Ele também discute fornece cenários de caso para o seguinte: 

 Helpdesk: ferramenta que potencializa a proximidade com as comunidades; 
 Caixas de sugestões: ferramenta complementar para coleta de informações; 
 Teatro: ferramenta que potencializa a proximidade com as comunidades; 
 Eventos esportivos: uma ferramenta de diálogo para engajar os jovens; 
 Discussões em grupo: comunicação de proximidade; 
 Rádio: uma rede de informação em áreas rurais. 

FONTE:https://www.preventionweb.net/files/77013_goodcommunicationpracticesincommuni.pdf 



 

Crianças em movimento: por que, onde, como? 

Este documento de referência  Crianças em movimento: Por que, onde, como? ilumina a 
situação das crianças em trânsito e compreende melhor como as crianças e os jovens são 
afetados pela migração e deslocamento relacionados ao clima. O mundo abriga 2,3 
bilhões de crianças, sendo 29,3% da população mundial com menos de 18 anos e 1,8 
bilhão de jovens de 10 a 24 anos, a maior geração da história. Um número significativo 
dessas crianças e jovens vive em áreas vulneráveis aos impactos climáticos com, por 
exemplo, meio bilhão de crianças vivendo em zonas de ocorrência de enchentes 
extremamente altas e quase 160 milhões de crianças vivendo em áreas com severidade de 
seca alta ou extremamente alta. há uma consciência crescente de que os impactos 
adversos das mudanças climáticas contribuem cada vez mais direta e indiretamente para a 
migração e deslocamento temporário e permanente dentro dos países e através das 
fronteiras. A migração no contexto da mudança climática é frequentemente um 
fenômeno multicausal, com vários fatores se cruzando para moldar a decisão de 
migrar. Por esse motivo, é difícil estimar o número exato de pessoas que se deslocam 
devido aos impactos climáticos, incluindo crianças. 

Gerenciar a migração e abordar o deslocamento de crianças e jovens no contexto das 
mudanças climáticas é um imenso desafio que ainda precisa ser totalmente 
enfrentado. Se a comunidade internacional deve cumprir a promessa da Agenda 2030 de 
'não deixar ninguém para trás', ela não pode se dar ao luxo de ignorar as consequências 
atuais e futuras dos impactos climáticos adversos sobre as crianças em trânsito. As 
recomendações a seguir foram desenvolvidas para apoiar os Estados a abordar alguns dos 
desafios específicos relacionados à criança ligados à mobilidade e às mudanças climáticas: 

 É necessário um maior conhecimento da situação específica das crianças no que 
diz respeito à (im) mobilidade face às alterações climáticas. 

 Para crianças e jovens que não podem ou optam por não se mudar, as políticas 
precisam se concentrar em oferecer oportunidades dignas e ambiciosas que os 
ajudem a se adaptar aos impactos do clima e a permanecer em seus lugares de 
origem. 

 Para crianças e jovens que precisam ou optam por se mudar, é necessária uma 
melhor gestão da migração para fornecer opções de migração legal baseadas em 
abordagens baseadas em direitos, conforme descrito em compromissos globais. 

 Crianças e jovens precisam ser incluídos e ouvidos nessas conversas. 

FONTE:https://environmentalmigration.iom.int/sites/environmentalmigration/files/Children%20on%20t
he%20Move_%20Why%2C%20Where%2C%20How_0.pdf 



 

Infraestrutura de impacto: visões locais a construção de 
infraestrutura resiliente à comunidade 

O enorme déficit mundial de investimentos em infraestrutura é uma questão 

fundamental para o desenvolvimento global - e uma questão que se tornou ainda 

mais premente durante a pandemia COVID-19. De acordo com o Global Infrastructure 

Outlook, o mundo requer US $ 94 trilhões em investimentos em infraestrutura até 

2040 para acompanhar as dramáticas mudanças econômicas e demográficas. 

Esses números impressionantes podem nos fazer pensar que, para que os projetos de 

infraestrutura impactem a sociedade, eles devem ser em grande escala, grandiosos e 

caros. Mas muito menos atenção é dada à infraestrutura no nível da comunidade - 

projetos em menor escala e mais localizados que fornecem às comunidades 

marginalizadas água, abrigo, transporte, energia e serviços sociais. 

Neste relatório especial, Devex e bechtel.org decidiram aprender mais sobre 

os desafios e soluções relacionadas à “infraestrutura de impacto”. Examinamos o 

desenvolvimento de infraestrutura em nível de comunidade em todo o ciclo de vida 

do projeto por meio de entrevistas detalhadas com especialistas em 

desenvolvimento local em cinco regiões diferentes, desde a concepção e design até 

a execução e manutenção. 

FONTE:https://pages.devex.com/rs/685-KBL-765/images/REPORT_Impact-Infrastructure-2021.pdf 

 

Reunião da Campanha Construindo Cidades Resilientes 



 
Nesta reunião o Prefeito Fabiano Lucas, juntamente com o responsável regional da Defesa 
Civil Tenente Fernandes, Coordenador Municipal de Proteção e Defesa Civil Hugo 
Henrique e Major Arthur Fabio Ferreira do corpo de bombeiros. 
Formalizaram a inscrição do município de São Gonçalo do Abaeté na campanha 
"Construindo Cidades Resilientes: Minha Cidade está se Preparando", saudando o 
escritório das Nações Unidas para a redução dos riscos de 
desastres. 

FONTE:https://www.instagram.com/p/CQqkk4ol1MP/?utm_medium=copy_link 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
INFORMAÇÕES 

          CAMPINAS RESILIENTE -  OBSERVATÓRIO 

          https://resiliente.campinas.sp.gov.br/observatorio7 

          http://www.cidadesresilientes.net/biblioteca.html  

          REDE DE CIDADES RESILIENTES DE LINGUA PORTUGUESA 

          http://www.cidadesresilientes.net/ 

         PREVENTIONWEB 

        http://www.preventionweb.net/english/ 

         SECRETARIA NACIONAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 

         http://www.mi.gov.br/web/guest/cidades-resilientes 

                    

 


